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NAZOČNI ČLANOVI SENATA: 

 1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija rektorica Sveučilišta u Rijeci 
 
Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 

  
 2. 
 3. 
 4. 
 5.  
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
 
 
13. 
14. 
15. 

izv. prof. art. Aljoša Brajdić 
prof. dr. sc. Alen Host 
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
prof. dr. sc. Alan Šustić 
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra 
izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina  
izv. prof.. dr. sc. Alen Jugović 
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić 
izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić  
doc. dr. sc. Nataša Erceg 
prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić 
prof. dr. sc. Dean Crnković                    
Dinko Jurjević, mr. sig. 
Senka Tomljanović, viša knjižničarka 
 

prodekan Akademije primijenjenih umjetnosti  
dekan Ekonomskog fakulteta 
dekanica FMTU za međunarodne studije. 
dekan Fakulteta zdravstvenih studija 
dekanica Filozofskog fakulteta 
dekanica Građevinskog fakulteta 
dekan Medicinskog fakulteta 
dekan Pomorskog fakulteta 
dekanica Pravnog fakulteta 
dekanica Tehničkog fakulteta 
prodekanica Učiteljskog fakulteta 
v.d. pročelnika Odjela za biotehnologiju 
zamjenica pročelnika Odjel za fiziku 
zamjenica pročelnice Odjela za informatiku 
pročelnik Odjela za matematiku 
ravnatelj Studentskog centra 
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:  

16. 
17. 
18. 
 

Marko Mesarić 
Ines Šoštarić 
Tomislav Čop 
 

student Tehničkog fakulteta 
studentica Učiteljskog fakulteta 
student Filozofskog fakulteta 

 
Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:  

 prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja 

 
Odsutni članovi Senata: 

- 
- 
- 
- 
- 

izv. prof. art. Letricija Linardić 
prof. dr. sc. Patrizia Poščić 
prof. dr. sc. Mladen Petravić 
Pegi Pavletić 
Robert Doričić 

dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
pročelnica Odjela za informatiku  
pročelnik Odjela za fiziku 
studentica Odjela za biotehnologiju 
student Medicinsko fakultet 

 

22. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

  ZAPISNIK  18. prosinca 2018. 9:00 h 
REKTORAT SVEUČILIŠTA (SALA 
SENATA, II. KAT), TRG BRAĆE 
MAŽURANIĆA 10, RIJEKA 

 

SASTANAK JE 
SAZVAO 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

VODITELJ 
prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica 

ZAPISNIČARKA Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
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Pored članova Senata sjednici su bili nazočni: 

 prof. dr. sc. Sanja Barić prorektorica za studije i studente 

 prof. dr. sc. Senka Maćešić prorektorica za informatizaciju i organizaciju   

 prof. dr. sc. Davor Vašiček  prorektor za financije i poslovanje 

 prof. dr. sc. Alen Ružić prorektor za znanost i umjetnost 

 Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta, 

 Željka Ljutić, mag. oec.  Ured rektorice 

 Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. zapisničarka 
 
 

Točka 1.  Usvajanje Dnevnog reda 
 
Članovi Senata nisu imali primjedbe ili dodatne izmjene i dopune Dnevnog reda te je jednoglasno 
prihvaćen sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika s 21. sjednice Senata održane dana 20. studenog 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o donošenju Deklaracije Sveučilišta u Rijeci – Europska otvorena 
znanost 

5. 
Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela počasnog 
zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci  

5.1. 
- prof. dr. sc. Aleksandra Pejčić, redovita profesorica u trajnom zvanju u mirovini, 
Učiteljskog fakultet  

5.2. 
- prof. dr. sc. Goran Kalogjera, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, 
Filozofskog fakulteta 

6. Priznanje počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci 

6.1. 
Dodjela priznanja počasni profesor (honoris professor) 

dr. sc. Igor Mezić 

6.2. 
Pokretanje postupka za dodjelu priznanja počasnog profesora Sveučilišta u Rijeci 
dr. sc. Vladimiru Parpuri i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga 

7. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 

 Učiteljski fakultet 

7.1. dr. sc. Lidija Vujičić, prvi izbor 

 Odjel za biotehnologiju 
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7.2. dr. sc. Jasminka Giacometti, trajno 

7.3 dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, prvi izbor 

 Medicinski fakultet 

7.4. 
NADOPUNA 

dr. sc. Štefica Dvornik, dr. med., prvi izbor 

7.5. 
NADOPUNA 

dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr. med., prvi izbor 

8. Upravljanje ljudskim resursima u 2019. godini 

8.1. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 

8.1.1.  Akademija primijenjenih umjetnosti  

8.1.2. Ekonomski fakultet 

8.1.3. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

8.1.4. Fakultet zdravstvenih studija 

8.1.5. Filozofski fakultet 

8.1.6. Građevinski fakultet 

8.1.7. Medicinski fakultet 

8.1.8. Pomorski fakultet  

8.1.9. Pravni fakultet 

8.1.10. Sveučilišna knjižnica Rijeka 

8.1.11. Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju 

8.1.12. Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku 

8.1.13. Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku 

8.1.14. Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku 

8.1.15. Sveučilište u Rijeci, Rektorat i studiji Politehnike 
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8.1.16. Tehnički fakultet 

8.1.17. Učiteljski fakultet 

8.2. 
Utvrđivanje zbirnog Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Rijeci za 
2019. godinu za razdoblje prijava 1812-1911  

9. Pravni akti Sveučilišta 

9.1. 
Suglasnost Senata na izmjenu i dopunu djelatnosti regulirane Statutom Filozofskog 
fakulteta   

9.2. Suglasnost Senata na Pravilnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

9.3. 
Suglasnost Senata na Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela 
za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

9.4. 
Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Centra za mikro- i nanoznanosti i 
tehnologije Sveučilišta u Rijeci 

9.5. 
NADOPUNA 

Suglasnost Senata na izmjenu i dopunu djelatnosti regulirane Statutom 
Građevinskog fakulteta   

10. Imenovanja/razrješenja/potvrde 

10.1. 
Prijedlog Odluke o dopuni/izmjeni članova Stručnog vijeća za financije i suradnju s 
gospodarstvom  

10.2. 
Prijedlog Odluke o dopuni članova Povjerenstva za akreditaciju i 
vrednovanje studijskih programa iz redova predstavnika studenata 

10.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o potvrdi člana Upravnog vijeća Studentskog centra iz redova 
predstavnika studenata 

10.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o potvrdi člana Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete 
iz redova predstavnika studenata 

11. Financijske odluke 

11.1. 
Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2018. godinu Sveučilišta u Rijeci 
(ukupno sastavnice) 

11.2. 
Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2018. godinu Sveučilišta u Rijeci 
(Studentski zbor Sveučilišta) 

11.3. 
Financijski plan Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 
godinu (ukupno sastavnice) 

11.4. Financijski plan Sveučilišta u Rijeci (Studentski zbor Sveučilišta) za 2019. godinu 

11.5. 

Prijedlog Odluke o IV. rasporedu sredstava po konačnom obračunu nakon 
korekcije za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova 
akademske 2017./2018. godine Aktivnost  A622122 Programsko financiranje 
javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi i primici - Državni proračun Republike 
Hrvatske 
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11.6. 

Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i rasporedu sredstva za financiranje 
troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. 
godine-nakon dostavljene korekcije. Aktivnost  A622122 Programsko financiranje 
javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi i primici -  Državni proračun Republike 
Hrvatske 

11.7. 
Prijedlog Odluke o privremenom načinu obračuna i raspodjeli I. akontacije 
sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti 
programskog ugovora Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2018./2019. 

12. Studiji i studenti  

12.1. 
Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za izvrsnost u 
2018./2019. akademskoj godini 

13. 
 

Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis prijavljenih 
izdanja 

14. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 

14.1. 
Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na 
Sveučilištu u Rijeci 2017.-2020.  - druga godina provedbe 

14.2. 
Računalni program za provjeru izvornosti studentskih i znanstvenih radova 
(Turnitin) za ak. god. 2018/19 

14.3. 
NADOPUNA 

Sveučilišni enološki laboratorij-Karakterizacija autohtonih vinskih kultivara 
Primorsko-goranske županije 2019-2021. 

15. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna  

15.1. 

- rektorici Sveučilišta na Ugovor o suradnji na međunarodnom projektu i 
pripadajućem grantu Volkswagen zaklade «Cultures of Rejection: Conditions of 
acceptability on socio-spatial and digital environments in contemporary Europe – 
CURE 

15.2. 
- rektorici prof. dr. sc. Snježani Prijić - Samaržija u svrhu provedbe natječajnog 
postupka za davanje u zakup poslovnog prostora na Kampusu Sveučilišta u Rijeci 

15.3. 
- dekanici Filozofskog fakulteta u svrhu sklapanja sporazuma / ugovora za 
provedbu projekata Fakulteta 

15.4. 
- dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u svrhu oročavanja 
novčanih sredstava Fakulteta u 2019. godini 

16. Suglasnost Rektorici 

16.1. 
- za donošenje Strateškog plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci za 
razdoblje 2019. – 2021. 

16.2. 
- za donošenje Godišnjeg plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta u Rijeci za 
2019. godinu 

17. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Uputa za prijavu i provedbu projekata 
na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci 

18. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja Medicinskog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci 2019 -2025 
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19. Razno 

 
 
 

Točka 2.  Ovjera Zapisnika s 21. sjednice Senata održane dana 20. studenog 2018. 
godine 

 
Članovi Senata nisu imali primjedbi na Zapisnik s 21. sjednice Senata održane dana 20. studenog 
2018. godine te je isti jednoglasno usvojen. 
 
 

Točka 3.  Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata 
 
Rektorica je iznijela svoje izvješće kroz nekoliko točaka: 
- Održana sjednica Rektorskog zbora, Zadar 6. 12. 2018. (rasprava o ZOK i PU)  

- Sastanak u MZO-u vezan uz definiranje PU (prikupljanje podataka i definiranja specifičnog profila 
institucije), Zagreb 11. 12. 2018.  

- Strateški dokumenti:  
A. Prioriteti Sveučilišta u Rijeci za 2018./2019. (akcijski planovi i izvješćivanje o provedbi Strategije 
Sveučilišta u Rijeci, rok 28. 2. 2019.)  
B. Deklaracija o Europskoj otvorenoj znanosti Sveučilište u Rijeci   

- Održana nacionalna konferencija "Hrvatski kvalifikacijski okvir - mehanizam za osiguravanje 

relevantnosti obrazovanja", Rijeka 7. 12. 2018.  

- Posjet ministrice Blaženke Divjak Sveučilištu Rijeci i postavljanje kamena temeljca za Anex FMTU, 7. 

12. 2018. 

- Internacionalizacija:  

A. Posjet i razgovor o suradnji: Sveučilištu u Boredeauxu i Science Po Bordeaux, Bordeaux 3. - 5. 12. 
2018.;  
B. Održan sastanak na razini Alpe Adria Rectors Conference, Rijeka 14. 12. 2018.;  
C. Sastanak s direktoricom Pittsburgh Technology Council-a Audrey Russo, 27. 11. 2018. 

- Inauguracijska sjednica Intersektorskog vijeća za suradnju s Francuskom, Rijeka 10. 12. 2018.  

- Potpisivanje deklaracije Universities for Enlightment na razini Rektorskih zborova deset zemalja, Beč 

13. 12. 2018.  

- Izvješća o radu:  

A. Kampus (Gordan Đurović);  
B. ERASMUS (Maša Šašinka);  
C. Centar za EU projekte (Nataša Jakominić Marot) 

-  Završetak obilježavanja 45. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Rijeci i 385 godina tradicije visokog 

obrazovanja u Rijeci  

 
Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić izvijestila je o tijeku četvrtog kruga 
studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta te o susretima i zbivanjima iz svog resora u proteklom 
razdoblju . 
 
Prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić izvijestio je o statusu evaluacija UNIRI 
projekata,  prorektorica za informatizaciju i organizaciju prof. dr. sc. Senka Maćešić o prelasku na novu 
verziju SharePointa, te prorektor za financije i poslovanje prof. dr. sc. Davor Vašiček o zaključcima sa 
sjednice Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom.  
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Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija nadopunjuje svoje izvješće ističući kako je pripremljen 
granski odnosno Kolektivni ugovor znanost za znanost i visoko obrazovanje te kako će isti uskoro biti 
potpisan i objavljen.  
 
Izvješća su prihvaćena jednoglasno. 
 

Točka 4. Prijedlog Odluke o donošenju Deklaracije Sveučilišta u Rijeci – Europska 
otvorena znanost 

 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija obrazložila je prijedlog odnosno motivaciju donošenja 
predmetne Deklaracije. Prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Alen Ružić održao je kratku 
prezentaciju s njom u vezi. Ravnateljica Sveučilišne knjižnice, Senka Tomljanović, viša knjižničarka 
istaknula je kako je bibliotekarska struka svakako za otvorenu znanost i otvoreni pristup podatcima te 
kako Sveučilište posjeduje platformu na kojoj može objavljivati otvorene podatke, uključujući 
istraživače podatke, koji služe za zaključivanje o znanstvenim rezultatima.  
 

Točka 5. Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela 
počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 

 

5.1.  - prof. dr. sc. Aleksandra Pejčić, redovita profesorica u trajnom zvanju u 
mirovini, Učiteljskog fakultet 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Aleksandri Pejčić, 
redovitoj profesorici u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak 
Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu 
nastavnu i znanstvenu izvrsnost.  

II. Dodjelom počasnog zvanja i naslova professor emeritus prof. dr. sc. Aleksandra Pejčić, redovita 
profesorica u trajnom zvanju u mirovini stječe prava koja joj pripadaju sukladno odredbama 
Statuta Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

5.2.  - prof. dr. sc. Goran Kalogjera, redoviti profesor u trajnom zvanju u 
mirovini, Filozofskog fakulteta 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio slljedeću ODLUKU:  
 

I. Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Goranu Kalogjeri, 
redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu 
nastavnu i znanstvenu izvrsnost.  

II. Dodjelom počasnog zvanja i naslova professor emeritus prof. dr. sc. Goran Kalogjera, redoviti 
profesor u trajnom zvanju u mirovini stječe prava koja mu pripadaju sukladno odredbama 
Statuta Sveučilišta u Rijeci. 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 6. Priznanje počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci 
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6.1.  Dodjela priznanja počasni profesor (honoris professor) 
 dr. sc. Igor Mezić 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Priznanje počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci dodjeljuje se dr. sc. Igoru 
Meziću, nastavniku i znanstveniku iznimnog međunarodnog ugleda koji aktivno surađuje i 
doprinosi aktivnostima te je spreman aktivno surađivati i doprinositi aktivnostima Sveučilišta 
u Rijeci. 

II. Dr. sc Igor Mezić obvezuje se istaći pripadnost (afilijaciju) Sveučilišta u Rijeci prilikom 
znanstvenog predstavljanja u zemlji i inozemstvu. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

6.2.  Pokretanje postupka za dodjelu priznanja počasnog profesora 
Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Vladimiru Parpuri i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za ocjenu prijedloga 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, doniosljedeću ODLUKU:  
 

I. Pokreće se postupak za dodjelu priznanja počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u 
Rijeci, dr. sc. Vladimiru Parpuri. 

II. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu: 

 prof. dr. sc. Antonino Cattaneo, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italija; 

 prof. dr. sc. Ivan Đikić, Institute of Biochemistry II - Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
Njemačka; 

 akademik profesor emeritus dr. sc. Daniel Rukavina, HAZU i Sveučilište u Rijeci, Hrvatska. 
koje je dužno podnijeti Savjetu za znanost neovisnu ocjenu, mišljenje i prijedlog o dodjeli 
priznanja počasnog profesora.  
Na temelju pribavljenog mišljenja Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga Savjet za znanost 
uputit će Senatu konačno izvješće s prijedlogom o izboru.  

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 7. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 

 
 - Učiteljski fakultet 

 

7.1.  dr. sc. Lidija Vujičić, prvi izbor 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Lidije Vujičić, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, 
znanstvenog polja: Pedagogija, znanstvene grane: Pedagogija ranog i predškolskog odgoja. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

 - Odjel za biotehnologiju 
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7.2.  dr. sc. Jasminka Giacometti, trajno 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Potvrđuje se izbor dr. sc. Jasminke Giacometti u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: 
Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti. 

II. Znanstveno-nastavno zvanje imenovana stječe trajno.  
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
 

7.3.  dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, prvi izbor 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović u znanstveno-nastavno zvanje 
i na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice, prvi izbor, iz Interdisciplinarnog 
znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

 - Medicinski fakultet 
 

7.4.  dr. sc. Štefica Dvornik, dr. med., prvi izbor 
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Štefice Dvornik, dr. med., u znanstveno-nastavno zvanje i 
na odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice, prvi izbor, iz znanstvenog područja: 
Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane: 
Klinička biokemija. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

7.5.  dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr. med., prvi izbor  
 

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Tee Schnurrer-Luke Vrbanić, dr. med., u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, prvi izbor, iz 
znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske 
znanosti, znanstvene grane: Fizikalna medicina i rehabilitacija. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

Točka 8.  Upravljanje ljudskim resursima u 2019. godini 
 

8.1.  Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena  za 
2019. godinu 
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 Senat je jednoglasno, donio sljedeće ODLUKE: 
 

8.1.1.   Akademija primijenjenih umjetnosti 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Akademije primijenjenih umjetnosti. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.2.  Ekonomski fakultet 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Ekonomskog fakulteta. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.3.  Fakultet zdravstvenih studija 
 

I. Usvaja se Plan umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2019. godinu Fakulteta zdravstvenih studija, izuzev rednih brojeva 1, 2., 3., 4. i 5. iz dijela 
tablice ''Napredovanje bez sudjelovanja u lancu'' za koje je potrebno osigurati nedostatan 
koeficijent složenosti poslova iz ukupne raspoložive kvote koeficijenata o čemu će na temelju 
prijedloga Povjerenstva za praćenje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena Senat naknadno donijeti Odluku. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.4. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.5. Filozofski fakultet 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Filozofskog fakulteta. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.7. Medicinski fakultet 
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I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Medicinskog fakulteta. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
8.1.8. Pomorski fakultet 

 
I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 

Pomorskog fakulteta. 
II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

8.1.9. Pravni fakultet 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Pravnog fakulteta. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.10. Sveučilišna knjižnica Rijeka 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Sveučilišne knjižnice Rijeka. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.11. Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Odjela za biotehnologiju 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.12. Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku 
 

I. Usvaja se Plan umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2019. godinu Odjela za fiziku izuzev rednog broja 3. iz dijela tablice ''Plan zapošljavanja i 
napredovanja – Ostalo (u lancu napredovanja)'' za koji je potrebno osigurati nedostatan 
koeficijent složenosti poslova iz ukupne raspoložive kvote koeficijenata o čemu će na temelju 
prijedloga Povjerenstva za praćenje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena Senat naknadno donijeti Odluku. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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8.1.13. Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku 
 

I. Usvaja se Plan umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2019. godinu Odjela za informatiku, izuzev rednih brojevi 1. i 2. iz dijela tablice ''Plan 
zapošljavanja P2b – Napredovanje bez sudjelovanja u lancu'' za koje je potrebno osigurati 
nedostatan koeficijent složenosti poslova iz ukupne raspoložive kvote koeficijenata o čemu će 
na temelju prijedloga Povjerenstva za praćenje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena Senat naknadno donijeti Odluku. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.14. Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku 
 

I. Usvaja se Plan umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2019. godinu Odjela za matematiku, izuzev rednog broja 1. iz dijela tablice ''Plan zapošljavanja 
P2b Napredovanje bez sudjelovanja u lancu'' za koji je potrebno osigurati nedostatan 
koeficijent složenosti poslova iz ukupne raspoložive kvote koeficijenata o čemu će na temelju 
prijedloga Povjerenstva za praćenje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena Senat naknadno donijeti Odluku. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.15. Sveučilište u Rijeci, Rektorat i studiji Politehnike 
 

I. Usvaja se Plan umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2019. godinu Rektorata i studija Politehnike, izuzev rednog broja 1. iz dijela tablice ''Plan 
zapošljavanja P2b Napredovanje bez sudjelovanja u lancu''  za koji je potrebno osigurati 
nedostatan koeficijent složenosti poslova iz ukupne raspoložive kvote koeficijenata o čemu će 
na temelju prijedloga Povjerenstva za praćenje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena Senat naknadno donijeti Odluku. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.16. Tehnički fakultet 
 

I. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Akademije primijenjenih umjetnosti. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.1.17. Učiteljski fakultet 
 

I. Usvaja se Plan umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2019. godinu Učiteljskog fakulteta, izuzev rednog broja 6. iz dijela tablice ''Plan zapošljavanja 
– ostalo'', za koji je potrebno osigurati nedostatan koeficijent složenosti poslova iz ukupne 
raspoložive kvote koeficijenata o čemu će na temelju prijedloga Povjerenstva za praćenje 
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planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena Senat naknadno donijeti 
Odluku. 

II. Plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

8.2.  Utvrđivanje zbirnog Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u 
Rijeci za 2019. godinu za razdoblje prijava 1812-1911 

 
I. Senat utvrđuje da prethodno usvojeni Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena sastavnica za 2019. godinu čine zbirni Plan upravljanja ljudskim resursima za 
razdoblje prijava 1812-1911 - financiranje na teret sredstava državnog proračuna u 2019. 
godini, izvor 11 - Opći prihodi i primici u kojemu su ukupno raspoređeni u 2019. godini sljedeći 
koeficijenti: 

 preneseni koeficijent iz 2018. godine (nerealizirane suglasnosti) u iznosu od 74,845, 

 preneseni koeficijent iz 2018. godine (neraspoređen temeljem izmjena i dopuna planova) u 
iznosu od 13,695, i  

 novi koeficijent (mirovine i odlasci u 2019. godini) u iznosu od 70,715. 
Sukladno prednjem, ukupno raspoređeni koeficijent 2019. godinu za Sveučilište u Rijeci iznosi 
159,255. 

II. Ovlašćuje se Rektorica za dostavu Plana MZO te kontinuirano dostavljanje izmjena i dopuna 
odnosno usklađenja Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu 
za razdoblje prijava 1812-1911 sukladno prijedlozima sastavnica Sveučilišta odnosno sukladno 
usvajanju izmjena i dopuna Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 
sastavnica za 2019. godinu. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 9.  Pravni akti Sveučilišta 
 

9.1.  Suglasnost Senata na izmjenu i dopunu djelatnosti regulirane Statutom 
Filozofskog fakulteta     

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Daje se suglasnost na izmjenu i dopunu djelatnosti regulirane člankom 7. i člankom 8. Statuta 
Filozofskog fakulteta kojeg je Fakultetsko vijeće prihvatilo na svojoj sjednici održanoj dana 29. 
studenog 2018. godine, a koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 
 

9.2.  Suglasnost Senata na Pravilnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u 
Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  

I. Daje se suglasnost na Pravilnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/18-
01/03-01, URBROJ: 2170-57-005-01-18-2) od 11. prosinca 2018. godine koji čini sastavni dio 
ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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9.3.  Suglasnost Senata na Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih 
mjesta Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  

 
I. Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za 

biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/18-01/03-01, URBROJ: 2170-57-005-01-18-
3) od 11. prosinca 2018. godine koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

9.4.  Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika Centra za mikro- i nanoznanosti 
i tehnologije Sveučilišta u Rijeci 

  
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Donosi se Pravilnik Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci koji čini 
sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 
 

9.5.  Suglasnost Senata na izmjenu i dopunu djelatnosti regulirane Statutom 
Građevinskog fakulteta   

  
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Daje se suglasnost na izmjenu i dopunu djelatnosti regulirane člankom 11. Statuta 
Građevinskog fakulteta kojeg je Fakultetsko vijeće prihvatilo na svojoj sjednici održanoj dana 
13. prosinca 2018. godine, a koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 
 

Točka 10. Imenovanja/razrješenja/potvrde 
 

10.1. Prijedlog Odluke o dopuni/izmjeni članova Stručnog vijeća za financije i 
suradnju s gospodarstvom 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. U Odluci o osnivanju Stručnog vijeća za financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 080-
02/18-01/34; URBROJ: 2170-57-06-18-6, pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018. godine) u točci II. 
mijenjaju se sljedeći članovi Stručnog vijeća, predstavnici sastavnica kako slijedi: 

 doc. dr. sc. Siniša Kušić, prodekan za opće poslove, Filozofski fakultet, umjesto 
dosadašnjeg predstavnika mr. sc. Gordana Đurovića, 

 Marko Mesarić, predstavnik Studentskog zbora, umjesto dosadašnjeg predstavnika 
Slobodana Šolaje. 

II. Zadužuje se Stručna služba Rektorata za izradu pročišćenog teksta Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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10.2. Prijedlog Odluke o dopuni članova Povjerenstva za akreditaciju i 
vrednovanje studijskih programa iz redova predstavnika studenata 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Tea Dimnjašević, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci, imenuje se na dužnost članice 
Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci. 

II. Puni sastav Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci 
čine: 
- Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc, Ekonomski fakultet u Rijeci 
- Prof. dr. sc. Kristian Lenić, Tehnički fakultet u Rijeci 
- Prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, Pravni fakultet u Rijeci 
- Prof. dr. sc. Renata Gržić, Medicinski fakultet u Rijeci 
- Doc. dr. sc. Mihaela Matešić, Filozofski fakultet u Rijeci 
- Doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci 
- Tea Dimnjašević, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci 

III. Mandat članici Povjerenstva imenovanoj točkom I. ove Odluke traje 3 (tri) godine ili do isteka 
statusa studenta te se utvrđuje da su ostali članovi Povjerenstva imenovani Odlukom Senata 
(KLASA: 003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-340 od 17. srpnja 2018.) kojom im mandat 
traje do 17. srpnja 2021. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

10.3.  Prijedlog Odluke o potvrdi člana Upravnog vijeća Studentskog centra iz 
redova predstavnika studenata 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Pegi Pavletić, studentica Odjela za biotehnologiju potvrđuje se za člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra Rijeka. 

II. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 
 

10.4.  Prijedlog Odluke o potvrdi člana Odbora za osiguravanje i 
unaprjeđivanje kvalitete iz redova predstavnika studenata 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Na temelju Odluke Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci imenuje se: 
1. Tea Dimnjašević (Filozofski fakultet) 
2. Pegi Pavletić (Odjel za biotehnologiju) 
u sastav Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.  

II. Mandat imenovanim članicama Odbora traje dvije (2) godine od dana imenovanja. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Točka 11. Financijske odluke 
 



16 
 

11.1.  Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2018. godinu 
Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat je na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine prihvatio financijski plan Sveučilišta u 
Rijeci za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 
2170-57-01-17-306). 

II. Senat prihvaća izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2018. godinu Sveučilišta u 
Rijeci (ukupno sastavnice) na način kako je prikazano u tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.   

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

11.2.  Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2018. godinu 
Sveučilišta u Rijeci (Studentski zbor Sveučilišta) 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat je na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine prihvatio financijski plan Sveučilišta u 
Rijeci za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (KLASA: 003-01/17-03/04; URBROJ: 
2170-57-01-17-306)  

II. Senat prihvaća izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana SZSUR za 2018. godinu Sveučilišta 
u Rijeci (ukupno sastavnice) na način kako je prikazano u tablici koja čini sastavni dio ove odluke, 
a temeljem prijedloga Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.   

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

11.3.  Financijski plan Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu i projekcija za 2020. 
i 2021. godinu (ukupno sastavnice) 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat usvaja financijski plan Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) za 2018. godinu i projekcije 
za 2019. i 2020. godinu na način kako je prikazano u tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.  

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

11.4.  Financijski plan Sveučilišta u Rijeci (Studentski zbor Sveučilišta) za 2019. 
godinu 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat usvaja financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu temeljem 
prijedloga Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci u ukupnom iznosu od 1.805.455,00 
kn te projekcije za 2020. i 2021. godinu i na način kako je prikazano u tablicama koje čine 
sastavni dio ove odluke. 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

11.5.  Prijedlog Odluke o IV. rasporedu sredstava po konačnom obračunu 
nakon korekcije za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje 
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materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine Aktivnost  
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći 
prihodi i primici - Državni proračun Republike Hrvatske 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Ministarstvo znanosti i obrazovanja  dostavilo je 30. studenoga 2018. godine konačni obračun 
na ovjeru i potpis u ukupnom iznosu od 33.376.600,00 kuna za financiranje troškova studiranja 
i  sufinanciranje materijalnih troškova za akademsku 2017./2018. godinu za Sveučilište u Rijeci. 
Dodatna sredstva odnose se na naknadno priznate subvencije temeljem dostavljenih primjedbi 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Senat utvrđuje IV. raspored sredstava u iznosu od 47.650,00 kuna 
na način kako je to prikazano u tablicama Privitak I i II koje čine sastavni dio ove Odluke. Sredstva 
se doznačuju u prosincu 2018. godine na račun Sveučilišta u Rijeci. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

11.6.  Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i rasporedu sredstva za 
financiranje troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova 
akademske 2017./2018. godine-nakon dostavljene korekcije. Aktivnost  
A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći 
prihodi i primici -  Državni proračun Republike Hrvatske 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat utvrđuje konačni obračun i raspored sredstava za financiranje troškova studiranja i 
sufinanciranje materijalnih troškova za akademsku 2017./2018. godinu za Sveučilište u Rijeci u 
iznosu od 33.376.600,00 kuna koji je 30. studenoga 2018. godine dostavljen od strane 
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dodatno priznata sredstva u iznosu od 47.650,00 kuna 
odnose se na naknadno priznavanje participacija za studente na Filozofskom fakultetu u Rijeci 
(10), Odjelu za informatiku (3) i Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci (1). Konačni obračun i 
raspored financiranja prikazan je u tabelarnim prikazima I i II koji čine sastavni dio ove odluke. 

II. Senat utvrđuje da je konačni obračun rasporeda napravljen sukladno Odluci o načinu obračuna 
i visini učešća u raspodjeli sredstava za financiranje troškova studiranja i sufinanciranje 
materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine usvojenoj na 7. sjednici Senata od 21. 
studenoga 2017. godine KLASA: 003-01/17-03/04, URBROJ: 2170-57-01-17-255.  

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

11.7.  Prijedlog Odluke o privremenom načinu obračuna i raspodjeli I. 
akontacije sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova 
nastavne djelatnosti programskog ugovora Sveučilišta u Rijeci za 
akademsku godinu 2018./2019. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat utvrđuje privremeni način obračuna u svrhu raspodjele akontacijskih sredstava za 
temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti programskog ugovora 
Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019. sukladno usvojenoj Odluci o načinu 
obračuna i visini učešća u raspodjeli sredstava za financiranje troškova studiranja i 
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sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine na 7. sjednici Senata od 
21. studenoga 2017. godine KLASA: 003-01/17-03/04, URBROJ: 2170-57-01-17-255. Sredstva 
se raspoređuju u iznosu od 4.214.407,00 kuna na način kako je to prikazano u tabelarnim 
prikazima I. II. ove Odluke. 

II. Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je 13. prosinca 2018.godine ukupan iznos od 
5.139.521,00 kuna na račun Sveučilišta u Rijeci. Na temelju realiziranih sredstava za 
akademsku 2017./2018. godinu, a sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja 
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 
2016./2017. i 2017./2018.), te Ugovora o namjenskom institucionalnom financiranju 
znanstvene djelatnosti procjenjuje se da je 82% predviđeno za financiranje temeljnog 
financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti, a 18% akontacijskih sredstava za 
temeljno financiranje djelatnosti. Dio akontacijskih sredstava za financiranje znanstvene 
djelatnosti u iznosu od 925.114,00 kuna ne podliježe raspodjeli temeljem ove Odluke. 

III. Sukladno točki I. ove Odluke način obračuna vrši se na osnovu: (1) iznosa participacije, (2) 
visine učešća u raspodjeli, (3) visine izdvajanja sastavnica za financiranje materijalnih troškova 
Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišne knjižnice Rijeka, te (4) izdvajanja u svrhu ostvarenja strateških, 
razvojnih i programskih ciljeva Sveučilišta u Rijeci. Ukupna sredstva za financiranje temeljnih 
materijalnih troškova nastavne djelatnosti utvrđuju se ovisno o broju studenata koji 
ispunjavaju uvjete za oslobađanje od participacije u troškovima studiranja i vrsti studijskog 
programa, odnosno znanstvenom ili umjetničkom području kako slijedi: 

 

PODRUČJE SVEUČILIŠNI STUDIJ STRUČNI STUDIJ 

STEM (BIOMEDICINA, BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), 
STEM-INTERDISCIPLINARNO 

6.000,00 KN 5.100,00 kn 

DRUŠTVENO,HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO 4.300,00 kn 3.700,00 kn 

UMJETNIČKO 7.500,00 kn 5.100,00 kn 

 
Polazeći od prethodnoga visina učešća svake sastavnice utvrđuje se nakon obračuna izdvajanja 
za financiranje materijalnih troškova Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišne knjižnice Rijeka i ovisna je 
o ukupnom broju upisanih studenata na svakoj sastavnici. 
Izdvajanja sastavnica u ukupno utvrđenim sredstvima za financiranje utvrđuju se na slijedeći 
način: 
1. Udio u raspodjeli bruto sredstava za Sveučilišnu knjižnicu Rijeka iznosi 0,90%; 
2. Udio u raspodjeli bruto sredstava za Sveučilište u Rijeci iznosi 7,43453%; 
3. Izdvajanje 14,5% u svrhu  ostvarenja strateških, razvojnih i programskih ciljeva Sveučilišta u 

Rijeci. 
IV. Odluka/e o načinu obračuna i raspodjeli sredstava za financiranje materijalnih troškova 

nastavne i znanstvene djelatnosti bit će donesena nakon potpisivanja Programskog ugovora s 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja.  

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

Točka 12. Studiji i studenti 
 

12.1. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za 
izvrsnost u 2018./2019. akademskoj godini 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
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I. Sveučilište u Rijeci će u 2018./2019. akademskoj godini dodijeliti najviše 100 stipendija za 

izvrsnost, u iznosu od 800,00 kn mjesečno, za razdoblje od 10 mjeseci (od 1. listopada 2018. 

do 31. srpnja 2019. godine). 

Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih i specijalističkih 

diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica koji ispunjavaju osnove 

kriterije uspješnosti propisane člankom 6., točkom (A) Pravilnika o dodjeli stipendija za 

izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci od 6. veljače 2015. godine.  
II. Ovlašćuje se Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija za izvrsnost, imenovan odlukama 

rektorice od 14. 11. 2017. i 4. 12. 2018. i Centar za studije da objave Natječaj za dodjelu 
stipendija za izvrsnost u 2018./2019. ak. godini koji čini sastavni dio ove odluke.    

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 13.  Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis 
prijavljenih izdanja 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Usvaja se popis prijavljenih izdanja koja se uvrštavaju u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u 
Rijeci za 2018. godinu: 

R. 

br. 

AUTORI/UREDNICI SASTAVNICA NASLOV DJELA KATEGORIJA 

DJELA 

NAKLADA 

1. Prof. dr. sc. Saša Ostojić 

i doc. dr. sc. Nina 

Pereza 

Medicinski 

fakultet u 

Rijeci 

Medical Biology: 

Methodical Handbook 

with Problem 

Assignments 

ostala 

nastavna 

pomagala 

tiskano 

izdanje (65) 

2. Stjepka Popović, mag. 

educ. soc. 

Fakultet 

zdravstvenih 

studija u 

Rijeci 

Proceedings of the 

conference Child 

maltreatment & well -

being: Contemporary 

issues, research and 

practice 

zbornik 

radova sa 

znanstvenog 

ili stručnog 

skupa 

e-izdanje 

i tiskano 

izdanje (200) 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 14.  Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta) 
 

14.1.  Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
na Sveučilištu u Rijeci 2017.-2020.  - druga godina provedbe 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  

I. Prihvaća se sljedeći projekt: 

Šifra 
projekta 

Nositelj projekta/ 
Korisnik sredstava 

Naziv 
Traženi iznos u 

HRK (s uključenim 
PDV-om) 

Odobreni iznos u 
HRK (s uključenim 

PDV-om) 
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3 %-18-14 
dr. sc. Sanja Smojver- 
Ažić 

Unutarnja prosudba 

sustava za 

osiguravanje i 

unapređivanje 

kvalitete na 

Sveučilištu u Rijeci 

2017.-2020.  - 

druga godina 

provedbe 

59.000,00 kn 59.000,00 kn 

II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

14.2.  Računalni program za provjeru izvornosti studentskih i znanstvenih 
radova (Turnitin) za ak. god. 2018./2019. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Prihvaća se sljedeći projekt: 

Šifra 
projekta 

Nositelj projekta/ 
Korisnik sredstava 

Naziv 
Traženi iznos u 

HRK  
Odobreni iznos u 

HRK  

3 %-18-15 
dr. sc. Lado 
Kranjčević 

Računalni program 
za provjeru 
izvornosti 
studentskih i 
znanstvenih radova 
(Turnitin) za ak. 
god. 2018/19 

99.880,30* kn 99.880,30* kn 

*uvećano za pripadajući PDV 
 

II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

14.3.  Sveučilišni enološki laboratorij-Karakterizacija autohtonih vinskih 
kultivara Primorsko-goranske županije 2019-2021. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Prihvaća se sljedeći projekt: 

II. Šifra 
projekta 

Nositelj 
projekta/ 
Korisnik 

sredstava 

Naziv 

Traženi iznos u 
HRK (s 

uključenim 
PDV-om) 

Odobreni iznos 
u HRK (s 

uključenim 
PDV-om) 

3 %-18-16 
dr. sc. Sandra 
Kraljević Pavelić 

Implementacija 
modernih analitičkih 
metoda (FT-IR,NIR) za 
analize vina od 

99.000,00 kn 99.000,00 kn 
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autohtonih sorti, 
molekularno profiliranje 
autohtonih sorti vina 
pomoću metoda masene 
spektrometrije, kreiranje 
baze podataka vina PGŽ 
u svrhu razvoja 
proizvoda s dodatnom 
vrijednošću i podrške 
rebrendiranju 

 
II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 15. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 
kuna 

 

15.1.  - rektorici Sveučilišta na Ugovor o suradnji na međunarodnom projektu 
i pripadajućem grantu Volkswagen zaklade «Cultures of Rejection: 
Conditions of acceptability on socio-spatial and digital environments in 
contemporary Europe – CURE 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost rektorici Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji u ime i za 
račun Sveučilišta u vrijednosti iznad 500.000,00 kuna u vezi s Ugovorom o suradnji na 
međunarodnom projektu i pripadajućem grantu Volkswagen zaklade «Cultures of Rejection: 
Conditions of acceptability on socio-spatial and digital environments in contemporary Europe 
– CURE, koji s prilozima čini sastavni dio ove Odluke.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

15.2.  - rektorici prof. dr. sc. Snježani Prijić - Samaržija u svrhu provedbe 
natječajnog postupka za davanje u zakup poslovnog prostora na 
Kampusu Sveučilišta u Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost rektorici prof. dr. sc. Snježani Prijić - Samaržija za poduzimanje 
pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u vrijednosti iznad 500.000,00 kuna u svrhu  
provedbe natječajnog postupka za davanje u zakup poslovnog prostora na Kampusu 
Sveučilišta u Rijeci na adresi ulica Radmile Matejčić 2, u suterenu zgrade Sveučilišnih 
odjela Sveučilišta u Rijeci, površine 34,00 m2.  

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

15.3.  - dekanici Filozofskog fakulteta u svrhu sklapanja sporazuma / ugovora 
za provedbu projekata Fakulteta 
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Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost dekanici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  izv. prof. dr. sc. Ines 
Srdoč-Konestra, za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 
400.000,00 kuna u svrhu za provedbu projekata Filozofskog fakulteta  kako slijedi: 
1. projekt ''Ars lignea: Drvorezbarska umjetnika baština sjevernog Jadrana od 1300 do 1600. 

godine'', voditelj – doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo, vrijednost 618.717,00 kuna, 
2. projekt ''Odgovori na antisocijalne osobnosti u demokratskom društvu'', voditelj – prof. 

dr. sc. Luka Malatesti, vrijednost 567.430,90 kuna,  
3. projekt ''Teorijske pretpostavke molekularne biologije'', voditelj – izv. prof. dr. sc. Predrag 

Šustar, vrijednost 664.170,89 kuna, 
4. projekt ''Racionalnost između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja'', voditelj – 

prof. dr. sc. Nenad Smokrović, vrijednost 447.992,64 kune, 
5. projekt ''Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja'' voditelj – izv. prof. dr. sc. 

Bojana Ćulum, vrijednost 987.239,72 kune, 
6. projekt ''Dobrobit, pripadnost i društvena pravednost'', voditelj – doc. dr. sc. Nebojša 

Zelić, vrijednost 566.636,00 kuna, 
7. projekt ''ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i 

sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine'', voditelj – prof. dr. sc. Nina Kudiš, vrijednost 
552.315,22 kuna. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

15.4.  - dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u svrhu 
oročavanja novčanih sredstava Fakulteta u 2019. godini 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Senat daje suglasnost dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta 
u Rijeci prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti iznad 400.000,00 kuna u svrhu oročavanja novčanih sredstava Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  u 2019. godini u poslovnoj banci, kako bi se 
zadržala/povećala vrijednost novčanih sredstava. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
Točka 16.  Suglasnost Rektorici 
 

16.1.  - za donošenje Strateškog plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta 
u Rijeci za razdoblje 2019. – 2021. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Senat je suglasan da Rektorica Sveučilišta donese Strateški plan rada Odjela za unutarnju 
reviziju za razdoblje 2019. – 2021. 

II. Sastavni dio ove Odluke je prijedlog Strateškog plana rada unutarnje revizije za razdoblje 2019. 
– 2021. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
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16.2.  - za donošenje Godišnjeg plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta 
u Rijeci za 2019. godinu 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU: 
 

I. Senat je suglasan da Rektorica Sveučilišta donese Godišnji plan rada Odjela za unutarnju 
reviziju za 2019. godinu. 

II. Sastavni dio ove Odluke je prijedlog Godišnjeg plana rada Odjela za unutarnju reviziju za 2019. 
godinu. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 

Točka 17.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Uputa za prijavu i provedbu 
projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u 
Rijeci 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Odlukom Senata od dana 20. veljače 2018. godine (KLASA: 003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-
57-01-18-37) donesene su Upute za prijavu i provedbu projekata na natječaje ili programe 
potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci. Uvođenjem novog pravila od strane Europske 
komisije, u vidu centralne prijave projekata u sklopu Erasmus+ programa, Senat donosi izmjene 
i dopune Uputa kako slijedi: 
1. Uvod:  

o u rečenici „Ovim Uputama utvrđuje se postupanje Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem 
tekstu: Sveučilište), njegovih sastavnica (podružnica)…“ briše se riječ „(podružnica)“ 
kako bi Upute obuhvatile i fakultete odnosno Akademiju te se formulacija mijenja i 
glasi: 
„Ovim Uputama utvrđuje se postupanje Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: 
Sveučilište), njegovih sastavnica …“. 

2. Pojmovi:  
o Značenje sastavnice: „Sastavnica je sastavnica Sveučilišta kao podružnica Sveučilišta.“ 

mijenja se i glasi: „Sastavnica je sastavnica Sveučilišta u smislu Statuta Sveučilišta u 
Rijeci.“ 

o Definicija odgovorne osobe: „Odgovorna osoba je pročelnik sastavnice odnosno 
predstojnik (rukovoditelj, voditelj) centra.“ mijenja se i glasi „Odgovorna osoba je 
čelnik ili pročelnik sastavnice odnosno predstojnik (rukovoditelj, voditelj) centra.“ 

3. Na koje projekte se odnose ove upute? 
o Rečenica: „Ove Upute ne primjenjuju se na Erasmus+ individualne mobilnosti.“ mijenja 

se i glasi „Ove Upute ne primjenjuju se na Erasmus+ individualne mobilnosti te na COST 
akcije u kojima Sveučilište nije nositelj.“ 

5.5. Obavijest o statusu projekta: 
o Dodaje se sljedeći tekst: „Posebnost Erasmus+ programa. Sukladno pravilima 

programa Erasmus+, jedini prihvatljivi prijavitelji za projekte u okviru istog jesu visoka 
učilišta - nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE), ovdje Sveučilište u 
Rijeci. Slijedom navedenog, nakon pozitivne ocjene navedenih projekata Sveučilište i 
fakultet/Akademija sklopit će Sporazum o provedbi projekta kojim će Sveučilište 
prenijeti na fakultet/Akademiju sva prava i obveze u vezi s projektom. Nacrt 
Sporazuma dostupan je na poveznici.“ 

Prilog 2. Obrazac Izjave o odgovornosti: 
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o (treći i četvrti red izjave) tekst „[Ime i prezime pročelnika/ce ili predstojnika/ce] 
[Upisati naziv Odjela/ Centra]“ mijenja se i glasi „[Ime i prezime odgovorne osobe] 
[Upisati naziv Fakulteta/ Akademije/ Odjela/ Centra]“. 

o Dodaje se sljedeći tekst: „Potvrđujemo i da ćemo ukoliko projekt bude prihvaćen za 
financiranje i dođe do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisati 
Sporazum o provedbi Erasmus+ projekta sa Sveučilištem u Rijeci koji je službeni nositelj 
projekta (*samo za Erasmus+ projekte).“ 

Prilog 3. Redoslijed aktivnosti u postupku prijave projekta 
o Grafički prikaz se nadopunjuje na način da se nakon zadnje kućice „Obavijest o statusu 

projektnog prijedloga“ dodaje kućica s tekstom „*Sporazum o provedbi projekta (* 
samo za Erasmus+ projekte)“ 

II. Pročišćeni tekst Uputa iz čl. 1 čini sastavni dio ove Odluke. 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Točka 18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 2019. – 2025. 

 
Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:  
 

I. Daje se suglasnost na Strategiju razvoja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 
2019.-2025.  
Cjeloviti tekst Strategije sastavni je dio ove odluke i čini njen privitak. 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Točka 19. Razno 
 
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija zahvalila je svima na doprinosu i zaključila 22. sjednicu 
Senata. 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
   Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur. 
 
 
Rijeka, 22. siječnja 2019.  
KLASA: 003-01/19-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-19-2             
 
   REKTORICA 
   prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 


